
A kód-vetélkedő 
 

Az egyik februári délutánon a játékos 

kedvű 7. osztály Kód vetélkedőt játszott. 

A vetélkedő megszervezése a Katona 

Petire hárult. Úgy volt megbeszélve, hogy 

ő megcsinálja a feladatokat és én (Doma) 

levezetem. A kérdésekkel volt egy kis 

probléma, de azt közbe tudtuk igazgatni. 

Két csapat versenyzett egymással. A zöld 

és a kék csapat. Euróval játszottak. 

A pálya a padlóra lett felrajzolva krétával. 

Bábuk a Peti táskái voltak, amik feketék voltak a játék végére nem volt krétás a 

padló, de a Peti táskái színt váltottak feketéből fehérre. 

A zöld csapat 2000 körül a kék 5000 körül gyűjtött. A kód listát majdnem vissza 

tudták mondani, de egyet kihagytak a kékek, tőlük a Sanyi ment visszamondani 

a kódot. A zöld csapat amint már leírtam 2000€ körül gyűjtött 2 kódot nem 

tudott visszamondani, de nekik sokkal nehezebb kódlistájuk volt, mert az elején 

volt egy évszámos kérdés, amire nem tudtak válaszolni és ezzel már eleve négy 

évszámmal indultak. A játék közbe is gyűjtöttek be évszámokat, de azt sikeresen 

visszamondták. A kék viszont csak egyet.  

Nem voltak nehéz kérdések csak néhány. Pánikmezőt csak a kék csapat ért el és 

sikeresen meg is oldották jutalmul 2000€-t kaptak. 

A kék csapatban lévők fejenként 5 cukrot kaptak a zöldek csak 4-t.  

Nem volt könnyű végigvezetni, mert 30 kérdés volt és 25 mező, de 2 csapat és 

ez megnehezítette a dolgunkat. A Peti írta, én a kérdésekkel foglalkoztam, a 

Mariann néni pedig elvállalta a kódlistát. 

Vita volt azzal, hogy 2 táblának is ugyanaz volt a fedőneve, de ez meg lett 

beszélve, hogy nem csinálták meg így másnak van esélye arra, hogy 

megcsinálja. Más vita nem volt. Remélem, aki ott volt az jól érezte magát. Mi a 

Petivel nem voltunk megelégedve vele, mert szerintünk, lehetet volna jobb is.  

 

Készítette: Domokos István 

Mariann néni szerint: „Nagyon jó vetélkedőt állított össze a két fiú. Ötletesen 

megoldották, hogy a jelenlevő 16 gyerek egyszerre tudjon játszani. A feladatok 

is jók és ötletesek voltak. „ 
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